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Szkolenie dla pośredników kredytu hipotecznego 

przygotowujące do egzaminu KNF na podstawie Ustawy  

o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad 

pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami 

 
Szanowni Państwo, 
 

Nowe przepisy Ustawy o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu 

hipotecznego i agentami obowiązujące od dnia 22 lipca 2017 r, wymagają od podmiotów 

wykonujących usługi pośrednictwa w zakresie zawierania umów kredytu hipotecznego  

z konsumentami spełnienia przesłanek zdania egzaminu przed KNF i wpisu do rejestru 

prowadzonego dla pośredników.  

 

W celu pozytywnego złożenia egzaminu konieczne jest wykazanie się przez osoby zainteresowane 

wysokim poziomem wiedzy merytorycznej z zakresu umowy kredytu hipotecznego i zagadnień  

z nią związanych, co ma według zamierzeń KNF stanowić rękojmie wysokiego standardu usług. 

 

Szkolenie jest przeznaczone dla  wszystkich osób, które: 

 prowadzą działalność związaną z pośrednictwem kredytowym i będą musiały przystąpić 

do egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego albo planują uruchomienie działalności 

związanej z pośrednictwem kredytowym 

 prowadzą już czynnie działalność i chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie aktualnych 

przepisów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu pośrednika kredytowego.  

Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej współpracuje ze specjalistami mającymi wiedzę  
i doświadczenie z zakresu analizy ryzyk bankowych, audytu i kontroli wewnętrznej, kredytów, 
obsługi kasowo-skarbcowej, uregulowań prawnych, produktów bankowych, rachunkowości  
i finansów banków, sprzedaży i obsługi klienta, zarządzania, kadr. Posiada niezbędną wiedzę, 
narzędzia i zaplecze do realizacji szkoleń. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu dla 
pośredników kredytu hipotecznego przygotowujące do egzaminu KNF na podstawie Ustawy  
o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. 
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami merytorycznymi i organizacyjnymi w dalszej części 
oferty. 
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1. Pojęcie umowy kredytowej. 
2. Rodzaje zabezpieczeń umowy kredytu (hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie 

na zabezpieczenie 
3. Zasada swobody umów jako podstawa relacji prawnej z konsumentem 
4. Zasady udzielania kredytów hipotecznych na podstawie Ustawy o kredycie hipotecznym 
5. Ubezpieczenie w umowie kredytowej 
6. Problematyka umów sprzedaży nieruchomości, problematyka umów przedwstępnych, 

zadatek, zaliczka 
7. Umowa deweloperska 
8. Organizacja i funkcjonowanie ksiąg wieczystych 
9. Ochrona konsumenta, klauzule abuzywne 
10. Etyka pośrednika kredytu hipotecznego w procesie zawierania umów z konsumentem 
11. Kompetencje UOKIK 
12. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów związanych z umową kredytu. 
13. Sankcje karne będące następstwem naruszenia zasad ustawy o kredycie hipotecznym oraz  

o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.  
14. Test sprawdzający wiedzę z materiału objętego zakresem szkolenia. 
 

 

10.00 - 11.30 - I część szkolenia 

11.30 - 11.45 - przerwa 

11.45 - 13.00 - II część szkolenia 

13.00 - 13.45 - lunch 

13.45 - 16.00 - III część szkolenia 

16.00- test sprawdzający 

 

 

Szkolenie dla pośredników kredytu hipotecznego przygotowujące do egzaminu KNF  
na podstawie Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami 

kredytu hipotecznego i agentami – PROGRAM 

 

Termin szkolenia: do uzgodnienia 

Miejsce: Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, ul. Wodna 2, 30-556 Kraków  

Cena: 420 zł + VAT  

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu 

szkolenia, kawę, herbatę, obiad w trakcie szkolenia. 

Szkolenie odbędzie się przy grupie min. 10 osób lub może zostać wycenione na 

indywidualne zamówienie. 

 

 

HARMONOGRAM  
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Zgłoszenia prosimy kierować poprzez odesłanie, wypełnionego i podpisanego formularza 

zgłoszeniowego, na adres: frbs.krakow@bankbps.pl, który jest dostępny do pobrania.  

 

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: 

   Małgorzata Gładysz  

Dyrektor Oddziału Kraków 

Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej  

O/Kraków 

30-556 Kraków, ul. Wodna 2 

tel.: 12 655 13 19  
kom. 500 358 608 
e-mail: FRBS.Krakow@bankbps.pl 

 

  

  

 

 

 
 
 
 

 

KONTAKT 

 
 
 


